
STUDIU ROLAND BERGER:

HoReCa - principalul
instalator de staþii
electrice de la noi, în 2019
l "Hotelurile, restaurantele ºi cafenelele au instalat, la nivel
de sector, 34 de noi staþii de încãrcare electricã, în a doua
jumãtate a anului trecut

S
e c t or u l H oR e C a a
devenit, anul trecut,
principalul susþinãtor
al tendinþei de insta-
lare de staþii electrice
d i n þ ar a noast r ã ,

luând faþa sectorului de retail,
aratã un studiu realizat de compa-
nia de consultanþã Roland Berger.

HoReCa a instalat 34 de staþii
noi, în a doua jumãtate a anului
anterior, ºi a ajuns sã opereze, la
nivel de sector, în prezent, în
România, aproape un sfert din to-
talul de circa 400 de staþii de
încãrcare de la noi din þarã. Din

cele 94 de staþii de încãrcare ope-
rate de sectorul HoReCa, doar 5%
sunt cu încãrcare rapidã.

Sectorul de retail a fost retrogra-
dat, aºadar pe locul al doilea, cu
un ritm mai lent de instalare de
noi staþii, retailul având în operare
la finalul anului trecut 81 de staþii
de încãrcare, un plus de 12 staþii
faþã de finalul lunii iunie 2019. Din
totalul de staþii disponibile, 46%
sunt cu încãrcare rapidã, adicã ca-
pabile sã încarce la puteri mai
mari de 22 kW. La nivel naþional,
ponderea staþiilor cu încãrcare ra-
pidã în total infrastructurã este de

circa 25%.
Diferenþa ºi preferinþa în ceea ce

priveºte numãrul de staþii rapi-
de/lente în portofoliile celor douã
sectoare þine natural de domeniul
de activitate ºi timpii pe care
clienþii îi pot asuma pentru încãr-
carea autovehiculului electric. De
exemplu, benzinãriile - încãrcãri
ultra-rapide la maºinile clasice pe
combustie în comparaþ ie cu
maºinile electrice - dispun de 47
de staþii de încãrcare la nivel na-
þional, însã au cea mai mare pon-
dere în portofoliu de staþii cu
încãrcare rapidã, 55%.

Pe locurile urmãtoare în clasa-
mentul operatorilor de staþii de
încãrcare sunt mall-urile ºi birouri-
le, cu 55 de staþii în total, disponi-
bile la finalul lui 2019 (+17 faþã de
iunie 2019), în timp ce parcãrile ºi
instituþiile publice pun la dispozi-
þie doar 37 de staþii (+10). Dealer-
ship-urile auto au adãugat cinci
staþii, în ultima jumãtate a lui
2019, ducând disponibilul la 28.
Instituþiile de sãnãtate ºi educaþie,
zonele turistice, centrele de diver-
tisment etc. oferã, de asemenea,
alte 53 de staþii, conform statisticii
de la 31 decembrie 2019.

În HoReCa se înclinã
netaxarea unui "plin"
electric

În ceea ce priveºte politica de ta-
xare a încãrcãrii, aceasta variazã
de la sector la sector, HoReCa
fiind înclinat, de exemplu, spre
încãrcãri gratuite pentru clienþii
lor, în timp ce în retail unele lan-
þuri aplicã taxã, iar altele nu. Stu-
diul mai aratã cã infrastructura de
încãrcare s-a extins constant, în
ultimele 24 de luni, cu o ratã se-
mestrialã de creºtere de circa
30%.

O problemã în România este,
însã, faptul cã numãrul mediu de
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Înmatriculãrile de
autovehicule noi pur
electrice s-au triplat în a
doua jumãtate a anului
2019 în comparaþie cu
primul semestru, depã-
ºind 1.500 de unitãþi. O
dinamicã similarã au
avut ºi înmatriculãrile
autovehiculelor noi
hibride electrice plug-in,
cu 453 de unitãþi faþã de
doar 183 în semestrul
anterior.
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puncte de încãrcare per staþie
este redus - la sfârºitul anului
2019 doar o treime din staþii pute-
au acomoda încãrcarea a douã
sau mai multe autovehicule con-
comitent.

România a urcat, astfel, 3 puncte
în indicele electromobilitãþii ela-
borat de Roland Berger, dupã
creºteri similare la precedentele
douã analize naþionale. La baza
aprecierii pozitive a tendinþei spre
e-mobilitate stã creºterea cererii
ºi vânzãrilor (plus de 230% al
vânzãrilor de automobile electri-
ce, peste ritmul din þãrile dezvol-
tate), ofertã de asemenea în ex-
pansiune, precum ºi dezvoltarea -
relativ lentã - a infrastructurii de
încãrcare.

Nu este însã clar cum va afecta
incidenþa pandemiei de coronavi-
rus ºi criza economicã aferentã
piaþa de e-mobilitate, însã vânzã-
rile sunt de aºteptat sã scadã pe
zona auto - în ciuda subvenþiei
Rabla Plus -, în tandem cu vânzãri-

le de autovehicule clasice care
s-au prãbuºit în întreaga lume pe
fondul incidenþei noului corona-
virus. Totodatã, restricþiile de cir-
culaþie au afectat consumul de
servicii de e-mobilitate, nefiind
încã clar cum va arãta revenirea
utilizãrii acestor servicii.

Un punct slab subliniat de spe-
cialiºtii Roland Berger este cadrul
de reglementare din þara noastrã,
care totuºi nu a suferit o deterio-
rare semnificativã. Aici, studiul
puncteazã cã s-a abandonat pro-
iectul taxei Oxigen în Bucureºti ºi
cã în continuare doritorii de vehi-
cule electrice beneficiazã de una
dintre cele mai generoase sub-
venþii la nivel global - peste 9.000
de euro fiind disponibili prin pro-
gramul Rabla Plus pentru fiecare
achiziþie - însã se evidenþiazã ºi cã
existã limitãri de finanþare la nivel
de program.

Un alt factor pozitiv pentru þara
noastrã este disponibilitatea altor
servicii alternative micro de e-mo-

bilitate precum scootere ºi bici-
clete electrice.

"A doua jumãtate a anului 2019
a adus o dezvoltare majorã în
ceea ce priveºte providerii de mi-
cro mobilitate, cu un total de 7 ju-
cãtori în piaþã în comparaþie cu 0
la finalul lui 2018. Trei noi furnizo-
ri au început sã opereze în Bucu-
reºti în a doua jumãtate a lui 2019.
Ca urmare, segmentul devine din
ce în ce mai competitiv", aratã
specialiºtii.

Totodatã, piaþa de car-sharing a
continuat sã creascã anul trecut,
cu un nou furnizor în a doua ju-
mãtate a lui 2019 ºi încã unul
aºteptat - înainte de pandemie -
sã intre pe piaþã în prima jumãta-
te a acestui an. Majoritatea furni-
zorilor de soluþii alternative de
electromobilitate au operaþiuni în
Bucureºti ºi plãnuiau, de aseme-
nea, sã se extindã în centre eco-
nomice, sociale ºi educaþionale
regionale precum Cluj Napoca,
Iaºi sau Timiºoara.

Electromobilitatea -
oportunitate de
îmbunãtãþire a
costurilor
operaþionale

Electromobilitatea rãmâne o
oportunitate importantã pentru
îmbunãtãþirea costurilor opera-
þionale, în pofida incertitudinilor
aduse de Coronavirus, este de pã-
rere Nemeº Szabolcs, Managing
Partner în cadrul Roland Berger
Bucureºti.

Acesta evidenþiazã cã, în urmã
cu cinci ani, autovehiculele elec-
trice erau apariþii unice în trafic,
iar oferta disponibilã era repre-
zentatã de o serie limitatã de mo-
dele. Însã cererea pentru acest tip
de vehicule a crescut constant, în
ultimii ani, iar 2019 a marcat cea
mai importantã accelerare, con-
form Indexului de mobilitate elec-
tricã realizat de compania de con-
sultanþã.

Cercetarea aratã cã unul din 50
de autoturisme noi este electric.
Ponderea vehiculelor pur electri-
ce (EV) ºi a celor electrice hibride
plug-în (PHEV) din totalul înma-
triculãrilor de autoturisme noi a
crescut, în al doilea semestru al
anului 2019, la aproximativ 2,2%.
Acest rezultat, semnificativ mai ri-
dicat decât valoarea înregistratã
în primul semestru (0,9%), plasea-
zã România înaintea unor þãri pu-
ternice precum Statele Unite,
Spania sau Italia.

Conform sursei citate, înmatri-
culãrile de autovehicule noi pur
electrice s-au triplat în a douã ju-
mãtate a anului 2019 în compara-
þie cu primul semestru, depãºind
1.500 de unitãþi. O dinamicã simi-
larã au avut-o ºi înmatriculãrile
autovehiculelor noi hibride elec-
trice plug-în, cu 453 de unitãþi
faþã de doar 183 în semestrul an-
terior. Tendinþa de electrificare
este sprijinitã de o serie de factori
favorizanþi.

Dragoº Fundulea, Senior Project
Manager Roland Berger Bucureºti,
subliniazã cã poziþionarea inci-
pientã ca promotor al electromo-
bilitãþii este un factor cheie al suc-
cesului ºi este mai eficientã decât
eforturile ulterioare de recuperare
a poziþiei.
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Tendinþa de electrificare este sprijinitã de o serie de factori favorizanti.
Indexul de mobilitate electricã Roland Berger monitorizeazã evoluþia
acestor factori determinanþi pentru piaþa de electromobilitate din
România prin realizarea unor analize semestriale asupra a 12 indicatori
cheie. Valoarea agregatã indicã gradul de dezvoltare a pieþei de
electromobilitate din România. Cea de-a doua ediþie a studiului a
evidenþiat o valoare a indexului de 33 de puncte (faþã de o referinþã
potenþialã de 100 de puncte în anul 2025), cu 3 puncte peste scorul din
prima jumãtate a anului 2019.

Smart City



Oferta de modele
electrice - încã
limitatã

Deºi majoritatea producãtorilor
importanþi au în ofertã dealer-
ship-urilor partenere vehicule pur
electrice (EV) sau hibride electrice
plug-în (PHEV), pânã în acest mo-
ment numãrul modelelor electri-
ce disponibile pe piaþa din Rom-
ânia rãmâne limitat. Per total, la
sfârºitul anului trecut, un numãr
de 43 de modele pur electrice ºi
hibride electrice plug-în erau dis-
ponibile în þara noastrã, cu 7 mai
multe decât în primul semestru.
Oferta de astfel de vehicule este,
în consecinþã, restrânsã, repre-
zentând doar circa 12% din nu-
mãrul total de modele disponibile
în portofoliul dealership-urilor
(300+). Deºi majoritatea modele-
lor electrice sunt hibride plug-în
(27), numãrul celor pur electrice
aproape s-a dublat în ultimele 12
luni - la sfârºitul lui 2019 puteau fi
comandate 16 modele pur electri-
ce, faþã de doar 9 cu un an în
urmã, mai aratã studiul citat. Po-
trivit lucrãrii, o constrângere im-
portantã este reprezentatã de nu-
mãrul scãzut de modele ºi carose-
rii disponibile per marcã, ceea ce
limiteazã opþiunile de achiziþie în
cazul unei afinitãþi ridicate pentru
un anumit brand. Majoritatea mo-
delelor electrice sunt hatchback,

sedan ºi SUV, în timp ce oferta
pentru combi, MPV sau coupe/ca-
brio este aproape inexistentã. Cea
mai extinsã gama electricã din
portofoliul unui producãtor în
România cuprinde opt modele.

Numãrul staþiilor
de încãrcare creºte
constant

Aproximativ 400 de staþii de
încãrcare publice erau disponibile
la sfârºitul anului 2019, aratã Inde-
xul Roland Berger, subliniind cã
infrastructura de încãrcare s-a ex-
tins constant în ultimele 24 de
luni, cu o ratã semestrialã de
creºtere de circa 30%. Consi-
derând parcul de vehicule electri-
ce, o staþie de încãrcare este di-
sponibilã pentru fiecare 15 vehi-
cule electrice, o valoare bunã la
nivel european, þinând cont cã re-
ferinþa optimã se situeazã la 10
vehicule per staþie. Doar 25% din
staþiile de încãrcare pot fi consi-
derate însã rapide, capabile sã
încarce la puteri mai mari de 22
kW. De asemenea, numãrul me-
diu de puncte de încãrcare per
staþie este redus - la sfârºitul anu-
lui 2019 doar o treime din staþii
puteau acomoda încãrcarea a
douã sau mai multe autovehicule
concomitent. Aceste aspecte pot
crea inconveniente, având în ve-
dere durata medie de încãrcare

semnificativ mai mare faþã de ali-
mentarea cu combustibili con-
venþionali.

Beneficiem de una
dintre cele mai
generoase subvenþii
la nivel global, pentru
achiziþia de
automobile electrice

În ceea ce priveºte cadrul de re-
glementare, specialiºtii citaþi evi-
denþiazã cã cei care îºi cumpãrã
autovehicule pur electrice din
þara noastrã beneficiazã de una
dintre cele mai generoase sub-
venþii la nivel global - peste 9.000
de euro fiind disponibili prin pro-
gramul Rabla Plus, pentru fiecare
achiziþie. Numãrul important de
autovehicule electrice din anul
2019 ilustreazã ºi limitãrile de fi-
nanþare ale programului, acesta
fiind utilizat aproape în totalitate.
Dezvoltarea pieþei de electromo-
bilitate este sprijinitã ºi de legisla-
þia europeanã ce vizeazã diminua-
rea treptatã a nivelului mediu al
emisiilor de CO 2 . Anul 2020 adu-
ce o valoare þintã de 95 g/km, în
condiþiile în care valorile medii
înregistrate în 2018 ºi 2019 au
depãºit 120 g/km. În consecinþã,
creºterea ponderii autovehicule-
lor electrice' cu emisii zero sau fo-

arte scãzute, este o pârghie im-
portantã a producãtorilor auto.

Autobuzele electrice -
exemplu de utilizare
optimã a tehnologiei

La sfârºitul anului trecut, 40%
dintre autobuzele din þara noastrã
aveau o vechime de peste 20 de
ani, cu consum de combustibil,
costuri de mentenanþã ºi niveluri
de poluare ridicate. Mai mult, vi-
tezele medii de deplasare ale au-
tobuzelor sunt mici. De exemplu,
vitezã medie de deplasare în Bu-
cureºti este de doar 10-15 km/h,
iar limitele de vitezã nu depãºesc
70 km/h, acestea fiind condiþii op-
time de operare ale autobuzelor
electrice. Rata de adopþie ridicatã,
de 4,7% din totalul noilor autobu-
ze înmatriculate, evidenþiazã inte-
resul autoritãþilor locale ºi recu-
noaºterea costurilor de operare
totale mai mici.

În acest context, specialiºtii Ro-
land Berger considerã cã autobu-
zele electrice reprezintã un exem-
plu de utilizare optimã a tehnolo-
giei.
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